Sposób na poprawê
akustyki pomieszczeñ
Celulozowe tynki dŸwiêkoch³onne
Tynki dŸwiêkoch³onne to rodzaj materia³u o szczególnych
w³aœciwoœciach poch³aniania dŸwiêku. O ich w³asnoœciach
akustycznych decyduj¹ sk³adniki oraz struktura. Wœród
materia³ów stosowanych do tego celu mo¿na wymieniæ
m.in. w³ókno celulozowe, które z ³atwoœci¹ daje siê rozdrabniaæ i rozwarstwiaæ, i które przy scaleniu ma zaburzon¹ strukturê wyt³umiaj¹c¹ docieraj¹ce do niej fale
dŸwiêkowe.

D

Ÿwiêkoch³onny tynk celulozowy
umo¿liwia „oczyszczanie” obrazu
dŸwiêku w pomieszczeniach przez
redukcjê pog³osu i innych zak³óceñ, szczególnie w zakresie œrednich i wysokich czêstotliwoœci charakterystycznych dla mowy
ludzkiej (500-4000 Hz). Nasycenie w³ókien
celulozy mineralnymi substancjami ogniochronnymi powoduje uzyskanie po¿¹danych cech niepalnoœci. W sk³ad takiego
tynku wchodz¹ rozdrobnione w³ókna celulozowe, które po wymieszaniu ze specjalnym klejem s¹ nanoszone metod¹ natrysku
na tynkowane powierzchnie. Klej zapewnia odpornoœæ na czynniki biologiczne,
niezapalnoœæ i znakomit¹ przyczepnoœæ do
wiêkszoœci materia³ów stosowanych w budownictwie (drewno, blacha, beton, pod³o¿a tynkarskie, p³yta gipsowo-kartonowa,
styropian, we³na mineralna, tworzywa
sztuczne, szk³o itp.). Tynk mo¿na nanosiæ
na p³aszczyzny o skomplikowanych kszta³tach (np. kasetony, kopu³y, sklepienia, ³uki
itp.), na których zachowuje ich formê. Produktem finalnym jest bezspoinowa war-

stwa o okreœlonej gruboœci (brak fug po³¹czeniowych) charakteryzuj¹ca siê znaczn¹
trwa³oœci¹ mechaniczn¹, ognioodpornoœci¹ i odpornoœci¹ na wilgoæ. Tynk taki mo¿na porównaæ do warstwy ochronnego filcu
o utwardzonej konsystencji i powierzchni
przypominaj¹cej skórkê pomarañczy, choæ
istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania g³adkiej powierzchni dla specjalnej odmiany
tynku.
Efektywna gêstoœæ tynku w stanie wysuszonym (a wiêc gêstoœæ koñcowa, przy której materia³ wykazuje najlepsz¹ charakterystykê absorbcji dŸwiêku) wynosi 60-70
kg/m3.1) Jego gruboœæ (od kilkunastu do
kilkudziesiêciu milimetrów) ma bezpoœredni wp³yw na absorbcjê akustyczn¹
okreœlon¹ przez wartoœæ wspó³czynnika
poch³aniania dŸwiêku αs (ró¿n¹ dla ró¿nych czêstotliwoœci) lub – w praktyce czêœciej – przez tzw. œredni stopieñ absorpcji
NRC [Noise Reduction Coefficient] (tabe1)

np. dla tynku SonaSpray K-13 jest to 60 kg/m3,
a dla Sonaspray K-13fc – 68 kg/m3
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la 1), dlatego te¿ przy wyborze tynku i jego
gruboœci konieczne jest dok³adne okreœlenie wymagañ projektowych dotycz¹cych
poch³aniania dŸwiêków w pomieszczeniach. Celulozowe tynki dŸwiêkoch³onne
zaleca siê stosowaæ we wnêtrzach obiektów, na powierzchniach sufitów i œcian. Ich
wytrzyma³oœæ u¿ytkowa w porównaniu do
tynków klasycznych (powszechnie stosowanych) jest ni¿sza. Tynki dŸwiêkoch³onne
maj¹ zwiêkszon¹ wra¿liwoœæ na warunki
atmosferyczne, dlatego nie powinny byæ
nara¿one na dzia³anie deszczu lub wody
z przecieków (np. wody przedostaj¹cej siê
przez nieszczelnoœci w dachu itp.). Mo¿na
je z powodzeniem stosowaæ na lodowiskach, odkrytych basenach oraz otwartych
gara¿ach podziemnych.
Niektóre odmiany takich tynków po
okresie tê¿enia zapewniaj¹ gwarantuj¹
zwiêkszon¹ odpornoœæ na uderzenia i œcieranie powierzchni, nie trac¹c przy tym unikalnych w³aœciwoœci poch³aniania dŸwiêku.
Niektóre pod³o¿a przed po³o¿eniem natrysku wymagaj¹ zagruntowania. W pomieszczeniach obiektów przemys³owych,
gdzie zastosowano tynki dŸwiêkoch³onne, uzyskiwano redukcjê ha³asu rzêdu
8-10 dB.
U¿ycie drobniejszych w³ókien celulozowych zapewnia uzyskanie dok³adniejszej
powierzchni. Przy pojedynczym natrysku
gruboœæ warstwy mo¿e wynosiæ od 6 do
25 mm. Tynki takie zwykle s¹ stosowane
w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, restauracyjnych, hotelowych,
sakralnych, szkolnych, aulach i salach wy-
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Tabela 1 Wartoœci wspó³czynników poch³aniania dŸwiêku alfas i NRC dla niektórych gruboœci tynków celulozowych
(na przyk³adzie tynków SonaSpray firmy ICC [International Cellulose Corporation])
Rodzaj
tynku
K-13fc

K-13

NRC

125

250

500

1000

2000

4000

natrysk na twardym pod³o¿u:
– gruboœæ 13 mm
– gruboœæ 25 mm

0,06
0,12

0,16
0,38

0,46
0,88

0,87
1,16

1,07
1,15

1,12
1,15

0,65
0,90

natrysk na p³ycie g-k
– gruboœæ 19 mm

0,26

0,38

0,74

0,99

0,99

0,99

0,75

natrysk na powierzchni metalowej
– gruboœæ 19 mm

0,17

0,58

0,91

0,99

0,87

0,84

0,80

natrysk na twardym pod³o¿u
– gruboœæ 16 mm
– gruboœæ 25 mm
– gruboœæ 76 mm

0,05
0,08
0,57

0,16
0,29
0,99

0,44
0,75
1,04

0,79
0,98
1,03

0,90
0,93
1,00

0,91
0,96
1,00

0,55
0,75
1,00

natrysk na powierzchni metalowej u¿ebrowanej
– gruboœæ 38 mm
– gruboœæ 76 mm

0,36
0,97

0,89
1,04

1,26
1,13

1,07
0,99

1,01
0,95

1,00
0,88

1,05
1,05

natrysk na powierzchni z blachy trapezowej
– gruboœæ 38 mm
– gruboœæ 70 mm

0,55
0,69

0,92
0,98

1,11
1,17

1,02
1,03

0,95
0,97

0,99
1,04

1,00
1,05

k³adowych, studiach nagrañ, widowniach
teatralnych itp. Daj¹ siê barwiæ. Mo¿na je
zamalowywaæ farbami lateksowymi lub akrylowymi na bazie wody, bez znacz¹cego
uszczerbku dla wartoœci wspó³czynnika
NRC.
W³ókna celulozowe o grubszej strukturze pozwalaj¹ nak³adaæ tynki o gruboœci od
19 do 80 mm bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmacniaj¹cych mechanicznych konstrukcji noœnych. Mo¿na je k³aœæ
na œciany i sklepienia hal sportowych, przemys³owych, p³ywalni, studiów radiowo-telewizyjnych, nagraniowych, dworców kolejowych i lotniczych itp.

Technologia wykonania
Tynk natryskuje siê za pomoc¹ agregatu
wyposa¿onego w dmuchawê, przez ni¹ sypki materia³ celulozowy dochodzi do dyszy,
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Czêstotliwoœci [Hz]

Metoda wykonania

do której w tym samym czasie drugim
przewodem podawana jest wodna dyspersja specjalnego kleju wi¹¿¹cego w³ókna celulozy. Miksowanie materia³u celulozowego z klejem odbywa siê pod ciœnieniem,
podczas nak³adania tynku na powierzchniê. Produktem koñcowym jest trwa³a warstwa o okreœlonej gruboœci, nie tylko poch³aniaj¹ca fale dŸwiêkowe, ale tak¿e ognioodporna, niezapalna i posiadaj¹ca wysokie
w³aœciwoœci termoizolacyjne – wspó³czynnik przewodzenia ciepla λ = 0,035
W/(m·K). Niewielkie gabaryty wiêkszoœci
agregatów umo¿liwiaj¹ wnoszenie ich do
pomieszczeñ przez drzwi o typowych rozmiarach. Obs³uga tych urz¹dzeñ nie nastrêcza wiêkszych k³opotów. Agregaty
podczas pracy wymagaj¹ zasilania (zwykle
230 V) oraz ujêcia wody wodoci¹gowej s³u-

¿¹cej do rozcieñczenia koncentratu kleju.
Natrysk wykonuje siê stosunkowo szybko –
w ci¹gu jednego dnia mo¿na nanieœæ tynk
o œredniej gruboœci 20 mm nawet na powierzchni 300 m2. Pod pewnymi warunkami tynk mo¿na nanosiæ, prowadz¹c w tym
samym pomieszczeniu równolegle inne
prace wykoñczeniowe. Odpowiednia twardoœæ tynku, pozwalaj¹ca na oddanie pomieszczenia do eksploatacji, przy pogodzie
letniej jest osi¹gana ju¿ po tygodniu od
chwili zakoñczenia prac, a w sezonie jesienno-zimowym – maksymalnie po up³ywie 2 tygodni. Okres twardnienia pow³oki
jest uzale¿niony od tempa odparowania
wody – 70% wilgoci z tynku emitowana
jest w okresie pierwszych kilku dni po jego
na³o¿eniu, póŸniej proces ulega spowolnieniu.

Fot. 1 Powierzchnie œcian i sufitu sal gimnastyczna jednej ze szkó³ w Konstancinie-Jeziornej
otynkowane gruboziarnistym tynkiem akustycznym (SonaSpray K-13)
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Wymierne
efekty akustyczne
W prezentowanym przyk³adzie wykonano wyciszenie dwóch sal gimnastycznych
jednej z placówek szkolnych w Konstancinie-Jeziornej, stosuj¹c tynk celulozowy SonaSpray w odmianie K-13 o grubszej strukturze (fot. 1).
Wyciszeniu poddano s¹siaduj¹ce ze sob¹ sale gimnastyczne – du¿¹ (858 m2) i ma³¹ (442 m2), oddzielone przegrod¹ o wysokoœci 4 m. Sale maj¹ wspólny sufit oraz oddzielaj¹c¹ je pó³œcianê o wysokoœci 4 m, co
zazwyczaj potêguje zjawisko pog³osu podczas gier i zawodów sportowych. Na³o¿enie
warstwy tynku celulozowego znacz¹co zredukowa³o niepo¿¹dany pog³os. W celu
poprawienia komfortu akustycznego sal
zadecydowano siê na na³o¿enie tynku na
powierzchnie sufitów oraz œciany szczytowe. Konstrukcjê noœn¹ dachu sal gimnastycznych tworzy³y ³ukowe belki z drewna

Fot. 2 Przyk³ad sali otynkowanej drobnoziarnistym tynkiem akustycznym (SonaSpray K-13fc)

Rys. 1 Porównanie czasów pog³osu przed i po wykonaniu prac adaptacyjnych:
a) w sali du¿ej (kubatura 5500 m3)2), b) – w sali ma³ej (kubatura 2200 m3)

a)

b)

2)

W literaturze dane okreœlaj¹ czas pog³osu dla pomieszczeñ sportowych na poziomie 1,9 s
dla czêstotliwoœci 250 i 500 Hz i poni¿ej 1,6 s dla 1000 i 2000 Hz.
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klejonego, a przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³a powlekana blacha trapezowa. Pokrywaj¹c blachê trapezow¹ tynkiem dŸwiêkoch³onnym, zachowano jej wyprofilowanie, co zwiêkszy³o wprawdzie powierzchniê
natrysku o ok. 1,6 razy i podnios³o koszty,
ale za to przyczyni³o siê do znacznej redukcji pog³osu (fale dŸwiêkowe dodatkowo
ulegaj¹ za³amaniu na krzywiznach, co zosta³o uwzglêdnione w obliczeniach akustycznych) i pozwoli³o utrzymaæ efekt architektoniczny. Inwestor wymaga³ precyzyjnego ustalenia efektów wyciszenia, wiêc
przed naniesieniem pow³oki dŸwiêkoch³onnej wykonano dok³adne pomiary czasu pog³osu i na tej podstawie konsultanci
akustyczni okreœlili wymagane wspó³czynniki poch³aniania dŸwiêku, dla których –
bior¹c pod uwagê parametry geometryczne
pomieszczeñ – dobrano odpowiednie gruboœci natryskiwanego materia³u.
Tynk na powierzchni 2000 m2 po³o¿ono
w czasie 2 tygodni. Jego struktura doskonale harmonizuje z konstrukcj¹ noœn¹ sufitu i decyduje o interesuj¹cym wygl¹dzie ca³oœci. Porównanie czasów pog³osu zmierzonych dla obu sal przed i po na³o¿eniu
tynku przedstawiono na rys. 1 i 2. Charakterystyki potwierdzaj¹ wysok¹ efektywnoœæ
poch³aniania dŸwiêku przez tynki celulozowe, ich elastyczna pow³oka jest odporna
na uderzenia pi³k¹ (wykonano testy odpornoœci, aby unikn¹æ trwa³ych wgnieceñ na
powierzchni tynku).
Wies³aw Fiebig (PHU Wibro-Akustyka)
Jacek Sawicki
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